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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  11/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 29/05/2018 Ηκέξα: Σξίηε Ώξα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ηκεξνκελία: 24/05/2018 
 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έμη (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
5) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
6) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 11-184/22-5-2018  – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρώλ Δεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«Leasing νρεκάηωλ ΔΕΤΑ Κηιθίο» Πξνϋπνινγηζκόο 49.680,00 (πιένλ ΦΠΑ). 

Η  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ΕΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Δ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ηιία Αβξακίδε, Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ν 
νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ έγθξηζε κειέηεο, ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Leasing νρεκάησλ ΔΕΤΑ Κηιθίο» πξνϋπνινγηζκνύ 49.680,00€, ζύκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 

 
 

ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (3) ΟΥΗΜΑΣΩΝ  ΜΕΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΙΘΩΗ (LEASING),  ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΞΑΓΟΡΑ, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ»  
 

ΚΟΠΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

θνπόο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε αλάιεςε πνιπεηνύο ππνρξέσζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  ηξηώλ (3) λέσλ 
νρεκάησλ (diesel 1,3 cc/  95 hp/5d hatch ), κέζσ ιεηηνπξγηθήο ρξνλνκίζζσζεο (operating leasing), γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, κε δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηόδνπ. 
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Η πξνκήζεηα θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, 
ηεο δηεύζπλζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ΔΕΤΑΚ γηα ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ δηεπξπκέλνπ 
Δήκνπ Κηιθίο. 
Η ρξήζε ησλ νρεκάησλ ζα θαιύςεη αλάγθεο κεηαθνξάο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ ησλ ηκεκάησλ θαηαλαισηώλ 
ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη Η/Μ εμνπιηζκνύ, κέηξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη δηαθνπήο πδξνκέηξσλ, 
ειέγρνπο κεηά από αηηήζεηο δεκνηώλ, επηβιέςεηο θαη ζπληεξήζεηο απνθαηαζηάζεσλ βιαβώλ, επεθηάζεηο 
δηθηύσλ θαη άιιεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο.  
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε ηξηαληα έμη (36)  κήλεο ή ηξία (3) έηε. 
Ο ελδεηθηηθόο πξνππνινγηζκόο καθξνρξόληαο κίζζσζεο κε δηθαίσκα εμαγνξάο ππνινγίδεηαη ζε 49.680,00 
€ πξν ΦΠΑ θαη αλαιύεηαη σο εμήο: 
 
 
 
 

α β γ δ ε ζη δ 

έηνο 
Μήλεο 

Μίζζσζε
ο 

αξηζκόο 
νρεκάησλ 

Μεληαίν κίζζσκα 
αλά όρεκα ζε € 

ρσξίο θπα 

Σίκεκα 
εμαγνξάο αλά 
όρεκα ζε € 
ρσξίο θπα 

πλνιν ζε € 
ρξνλνκίζζσζε
ο ρσξίο θπα 

(β*γ*δ) 

ύλνιν ζε € 
εμαγνξάο 

ρσξίο θπα 
(γ*ε)  

2018 6 

3 404,00 

- 7.272,00 

- 2019 12 - 14.544,00 

2020 12 - 14.544,00 

2021 6 2.016,00 7.272,00 6.048,00 

Μεξηθό  ζύλνιν ρσξίο ΦΠΑ 43.632,00 6.048,00 

Γεληθό ζύλνιν ρσξίο ΦΠΑ 49.680,00 

ΦΠΑ 24% 11.923,20 

ύλνιν κε ΦΠΑ 61.603,20€ 

 
Η αλάιεςε πνιπεηνύο ππνρξέσζεο  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 3 νρεκάησλ ζα αλέιζεη ζπλνιηθά γηα όιε ηε 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο (3 έηε ) ζε 49.680,00€ πιένλ ΦΠΑ εθ ησλ νπνίσλ γηα ην έηνο 2018 πνπ δηαλύνπκε, 
ζα είλαη 7.272,00€ πιένλ ΦΠΑ.  
ε θάζε έλα από ηα έηε 2019 θαη 2020 ην εηήζην θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε  14.544,00€  πιένλ ΦΠΑ θαη ζην 
έηνο 2021 ην θόζηνο ζα αλέιζεη ζε 7.272,00€ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ κίζζσζε θαη 6.048,00€ γηα ην θόζηνο 
εμαγνξάο. 
Η πίζησζε γηα ην έηνο 2018 είλαη εγθεθξηκέλε ζηνλ πξνππνινγηζκό ρξήζεο 2018. 
Οη πηζηώζεηο ησλ επόκελσλ εηώλ  ζα ςεθίδνληαη ζηνλ πξνππνινγηζκό ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. 
Η καθξνρξόληα κίζζσζε κε δηθαίσκα εμαγνξάο πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή εθόζνλ ν πξνζθεξόκελνο 
εμνπιηζκόο είλαη ζύκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο. 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV): 70340000-6(Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης) θαη 
(CPV): 34100000-8 –(Απηνθίλεηα νρήκαηα). 
 
Παξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε 
πξνκήζεηα. 
 
 
 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-184/22-5-2018  – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε  

 
 

 
 

 


